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۶۶۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ددنسپ یرای وا هک یناج )۱(کنُخ
)۲(ددنبن تروص دوخ شیرود وزک

یداش وت رای و هدنخ یشاب وت
ددنخن سک ناهد یداشیب هک

میظعت وت رای و هدجس یشاب وت
)۳(دبنخن رس زگره میظعتیب هک

تراغ رای و )۴(ادَص نوچ یشاب وت
دبنگ و هوک دزن هب یزاوآ وچ

)۶(هبطخ تقو وا ،یوب )۵(هنیدآ وت
)۷(دبنش زور نوچ ادج هنیدآز هن

*بَرَْقا ُنْحَن رد یمد رخآ رگن
دبنجن ،دنابنجن ات ار رظن

دزانب ناز لد ،دهد شوخ یلایخ
)۸(ددنتب لد ،درآ تشز یلایخ

ناج و لد دمآ هرخسم وا ِرب
)۱۰(ددنر شیلیس زا هگ )۹(هّلِص زا هگ

مدرگ جیگ هکنانچ یلیس نزم
)۱۱(َدنسَم و لصا ز متفا رود یجیگ ز

ینابز نآ دیوگ سرد ات ،شمخ
)۱۲(دtنَهُم دص ششیپ هب دشاب q هک

نک شمخ یه ار ین وت ییوگ رگا
)۱۳(دtیؤُم یا وگ شبل اب دیوگب

۱۶ هیآ ،)۵۰( ق هروس ،میرک نآرق*
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۱۶ هیآ ،)۵۰( ق هروس ،میرک نآرق*

.ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَنَوۖ  ُهُسَْفن ِهِب ُسِوْسَُوت اَم ُمَلْعَنَو َناَسْنwِْا َانْقَلَخ ْدَقَلَو

یسراف همجرت

.ميرتكيدزن وا هب ]وا[ گرهاش زا ام و دنكىم وا هب ىاهسوسو هچ وا سفن هك مينادىم و مياهديرفآ ار ناسنا ام و

یسیلگنا همجرت

It was We Who created man, and We know what dark suggestions his soul 
makes to him: for We are nearer to him than (his) jugular vein,

۳۳۲۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نومزآ رد ربخ زج دشابن ناج
نوزف شناج ،ربخ نوزفا ار هک ره

رتشیب ناویح ناج زا ام ناج
ربخ دراد نوزف هک ور ناز ؟هچ زا

کَلَم ناج ،ام ناج زا نوزف سپ
کرتشم سح ز دش ّهَزنُم وک

لد نادنوادخ ناج کلم زو
)۱۵(لِهِب ار )۱۴(ر�یَحَت وت ،نوزفا دشاب

)۱۶(ناشدوجسم دوب مدآ ببس ناز

ناشدوب زا تسرت نوزفا وا ناج

یرتنود دوجس ار رتهب هنرو
یروخ رد دوبن چیه ،ندرک رما

راگدرک فطل ،و لدع ددنسپ یک
؟راخ شیپ رد دنک هدجس یُلگ هک

اهتنا زا تشذگ ،دش نوزفا وچ ناج
اهزیچ هلمج ناج شعیطم دش

یمدآ ،و یرپ ،و یهام و غرم



Page 3 of 9

602_Qazal & Mathnavi 4/13/16 12:05 PM

یمدآ ،و یرپ ،و یهام و غرم
یمک رد ناشیا ،و تسا شیب وا هکناز

دنوش شقلد )۱۷(رگنزوس ،نایهام
دنوب عبات اههتشر ار نانزوس

۳۳۳۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ایرد نآ بل رب هَحوُرُ /ا َسَدَق میهاربا ٔهصق ٔهیقب

دید ریم نآ خیش رما )۱۸(ذاَفن نوچ
دیدپ یدجو شدش یهام دمآ ز

تسا هگآ ناریپ ز یهام ها :تفگ
تسا هگرد نیعل وک ار ینت )۱۹(هُش

دیعب ام ،هگآ ریپ زا نایهام
دیعس ناشیا ،و تلود نیز یقش ام

بارخ و نایرگ تفر ،و درک هدجس
باب حتف قشع ز هناوید تشگ

؟یتسیچ رد )۲۰(ورهتسُشان یا وت سپ
؟یتسیک اب دسح رد و عازن رد

ینکیم یزاب وت یریش مُد اب
ینکیم )۲۱(یزاتکُرت کی�م رب

؟ار ضحم ریخ وت ییوگیم هچ دب
ار )۲۳(ضفَخ نآ رَمُش مک )۲۲(ع�فََرت نیه

)۲۴(ناهُم جاتحم �سِم ؟دشاب هچ دب

نارکیب )۲۵(یایمیک ؟دوب هک خیش

ُدَبن لباق ایمیک زا رگا سم
دشن سم زگره ،ّسم زا ایمیک

لمعشتآ یشکرس ؟دشاب هچ دب
لزا یایرد نیع ؟دوب هک خیش

بآ ز دنناسرتب ار شتآ میاد
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بآ ز دنناسرتب ار شتآ میاد
؟باهتلا ز زگره دیسرت یک بآ

ینکیم ینیببیع ،هم خر رد
ینکیم ینیچراخ ،یتشهب رد

وجراخ وت یور ردنا تشهب رگ
وت ریغ یباین اجنآ راخ چیه

یلگ رد یباتفآ یشوپبیم
یلماک ردب ز ییوجیم هنخر

ناهج رد دباتب هک یباتفآ
؟ناهن ددرگ اجک یشافخ رهب

دش بیع ناریپ در زا اهبیع
دش بیغ ناشیا کشر زا اهبیغ

شاب رای تمدخ ز یرود را یراب
شاب راک رب و کباچ تمادن رد

دسریم یمیسن تهار نآ زا ات
؟دسح زا یدنب هچ ار تمحر بآ

مُد وت نابنجیم رود ،یرود هچرگ
**ُمکَهجَو او�لََوف ُمتُنک ام ُثیَح

 .نک تدوم و یتسود راهظا رود یاج نامه زا یرود نانآ زا رگا(
).دینک نانآ یوس هب یور دیتسه هک اجره

زیت ماگ زا دتف لگ رد یرخ نوچ
زیخ مزع یارب دبنج مد هب مد

شاب رهب دنکن راومه ار یاج
شاعم یاج نآ تسین هک وا دناد

تسُدب رتمک رخ سح زا وت سح
تسَجَن رب )۲۶(اهلَحَو نیز وت لد هک

ینکیم )۲۷(تَصخُر ِلیوأت لَحَو رد
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ینکیم )۲۷(تَصخُر ِلیوأت لَحَو رد
ینک رب لد نآ زک یهاوخیمن نوچ

)۲۸(مَرطضُم نم ،ارم دشاب اور نیک

مرک زا ،ار یزجاع دریگن قح

روک راتفک نوچ وت ،تتستفرگ دوخ
رورغ زا ینیبن ار �فرگ نیا

تسین راتفک هگیاج نیا :دنوگیم
تسین راغ ردناک ،دییوج نورب زا

دنهنیم شدنب و دنیوگیمه نیا
دنهگآ یب نم ز :دیوگیمه وا

ودع نیا یدوب هاگآ نم ز رگ
؟وک راتفک نآ هک یدرک ادن یک

۱۴۴ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق **

ْ§ا َْرطَش َكَهْجَو �لََوفۚ  اَهاَضَْرت ًةَْلبِق َكtَني�لَُونََلفۖ  ِءاَمtسلا يِف َكِهْجَو َب�لََقت ٰىََرن ْدَق ِۚ ماَرَحْلا ِِدجْسَ
 َنوُلَمْعَي اtمَع ٍلِفاَغِبُ t©ا اَمَوۗ  ْمِه�بَر ْنِم �قَحْلا ُهtَنأ َنوُمَلْعَيَل َبَاتِكْلا اُوتُوأ َنيِذtلا tِنإَوۗ ُ هَْرطَش ْمُكَهوُجُو او�لََوف ُْمْتنُك اَم ُْثيَحَو

یسراف همجرت

ىوس هب ىور سپ ،مينادرگیم ىتسه دونشخ نآ زا هك ىاهلبق هب ار وت ىور كنيا ،مينيبیم نامسآ هب ار وت دركيور ىرآ
 بناج زا تسا ىقح نآ هك دننادیم باتك لها و ،دينك وس نادب ار ناتيور  ديتسه هك اجره و ،روآ مارحلادجسم

.تسين لفاغ دننكیم هچنآ زا ادخ و  ،ناشراگدرورپ

یسیلگنا همجرت

We see the turning of thy face (for guidance to the heavens: now Shall We turn thee to a Qibla that shall 
please thee. Turn then Thy face in the direction of the sacred Mosque: Wherever ye are, turn your faces in 

that direction. The people of the Book know well that that is the truth from their Lord. Nor is Allah unmindful 
of what they do.

۳۳۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وا ،بیَعُش Oفگ باوج و هانگ هب دریگیمن ارم یلاعت یادخ :هک صخش نآ ندرک یوعد

بیَعُش دهع رد تفگیم یکی نآ
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بیَعُش دهع رد تفگیم یکی نآ
بیع تس هدید یسب نم زا ادخ هک

اه مرج و هانگ نم زا دید دنچ
ارم دریگیمن نادزی مََرک زو

بیَعُش شوگ رد تفگ یلاعت قح
بیغ هار زا حیصف وا باوج رد

هانگ نم مدرک دنچ یتفگب هک
هلا ممرج رد تفرگن مََرک زو

)۲۹(هیفَس یا ،بولقم و ییوگیم سکع

)۳۰(هیت هتفرگب ،و هر هدرک اهر یا

ربخیب وت ،و مریگ تدنچ دنچ
رس هب ات اپ یاهدنام )۳۱(لِس�َس رد

هایس گید یا توت رب وت گنز
هابت ار تنورد یامیس درک

اهراگنز رب راگنز تلد رب
اهرارسا ز دش روک ات دش عمج

یون گید رب دود نآ دنز رگ
یوج دشاب را دیامنب رثا نآ

دوش ادیپ دض هب یزیچ ره هکناز
دوش اوسر هیس نآ یدیپس رب

دود ریثات سپ ،گید دش هیس نوچ
؟دوز دوز دنیب هک یو رب نیا زا دعب

دوب )۳۲(یگنز وا هک رگنهآ درم
دوب یگنرمه شور اب ار دود

یرگنهآ دنک وک یمور درم
یروآدود زا ددرگ )۳۳(قَلَبا شیور

هانگ ریثات دوز دنادب سپ
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هانگ ریثات دوز دنادب سپ
هلا یا :دیوگ دوز دلانب ات

دنک هشیپ دب و رارصا دنک نوچ
دنک هشیدنا مشچ ردنا کاخ

دوش نیریش ،رگد دشیدنن هبوت
دوش نیدیب ات ،مرج نآ شلد رب

وزا تفر برای و ینامیشپ نآ
)۳۵(ُوت جنپ گنز هنییآ رب )۳۴(تسِش

تفرگ ندروخ اهگنز ار شنهآ
تفرگ ندرک مک ،گنز ار شرهوگ

رب دیپسا ذغاک یسیون نوچ
رظن رد دیآ هدناوخ هتشبن نآ

طخ هتشونب رس رب یسیون نوچ
طلغ ددرگ ،شندناوخ ،دیان مهف

داتفوا یهایس رب یهایس ناک
دادن یینعم ،و روک دش طخ ود ره

شرس رب یسیون هراب موس رو
شرفاک ناج وچ یدرک هیس سپ

؟رگهراچ هانپ زج هراچ هچ سپ
رظن شریسکا ،و سم یدیماان

دیهن وا شیپ هب اه یدیماان
دیهج نوریب اودیب درد ز ات

تفگب یو اب اههتکن نیا بیَعُش نوچ
تفکش لگ وا لد رد ناج مد ناز

نامسآ یحو دینشب وا ناج
؟ناشن وک ،ار ام تفرگب رگا :تفگ

وا )۳۶(دیوگیم نم عفد بر ای :تفگ
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وا )۳۶(دیوگیم نم عفد بر ای :تفگ
وا دیوجیم ناشن ار �فرگ نآ

شاهزار میوگن ،)۳۷(مراتَس :تفگ
)۳۸(ش�تبا یارب زا زمر یکی زج

ارو مریگیم هکنآ ناشن کی
اعد و )۳۹(موص زا دراد تعاط هکنآ

نآ ریغ و تاکز زا و زامن زو
ناج قوذ درادن هرذ کی کیل

)۴۰(ینَس لاعفا و تاعاط دنکیم

ینشاچ درادن هرذ کی کیل

ین زغن ینعم ،و تسزغن شتعاط
ین زغم یو رد ،و رایسب اهزوَج

رب ،تاعاط دهد ات ،دیاب قوذ
رجش ،هناد دهد ات ،دیاب زغم

؟لاهن ددرگ یک زغمیب ٔهناد
لایخ زج دشابن ناجیب تروص

لاح هب اشوخ ،اشوخ :کنُخ )۱(
ندش رودقم ،ندش نکمم :�سب تروص )۲(
ندرک میظعت و ندش جک ،یداش زا ندز مه هب تسد ،ندرک یداش :ندیبنُخ )۳(
زاوآ ،توص ساکعنا :ادَص )۴(
هعمج :هنیدآ )۵(
زامن زاغآ زا لبق هعمج ماما ینارنخس و ظعو :هبطخ )۶(
هبنش :دبنش )۷(
ندرک یتشرد ،ندرک مشخ ،ندرک یدنت :ندیدنت )۸(
شاداپ :هّلِص )۹(
ندیشارت ،ندرک هدنر :ندیدنر )۱۰(
هاگ هیکت :َدنسَم )۱۱(
یدنه ریشمش :دtنَهُم )۱۲(
هدش دییأت :دtیؤُم )۱۳(
یتفگش :ر�یَحَت )۱۴(
ندرک اهر ینعم هب ندیلِه زا رما لعف ،نک اهر :لِهِب )۱۵(
هدش تدابع ،هدش هدجس :دوجسم )۱۶(
دزاس یم نزوس هکنآ :رگنزوس )۱۷(
ندرک ذوفن :ذاَفن )۱۸(
ُّفا ،دنک یم راهظا ار ترفن و تهارک هک یتاوصا زا :هُش )۱۹(
ناهج نیا اب هدش تیوه مه و درد و نم زا رپ ناسنا ،صلاخان ،زیمتان ،کاپان :ورهتسُشان )۲۰(
تراغ یارب یناهگان موجه و هلمح ،�خات :یزاتکُرت )۲۱(
ّربکت و رورغ زا هیانک ،�سج یدنلب :ع�فََرت )۲۲(
ندرک تسپ ،یتسپ :ضفَخ )۲۳(
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ّربکت و رورغ زا هیانک ،�سج یدنلب :ع�فََرت )۲۲(
ندرک تسپ ،یتسپ :ضفَخ )۲۳(
لیلذ ،هدش هدرک راوخ :ناهُم )۲۴(
ریسکا ،دنک یم لیدبت �ط هب ار سم هک یا هدام :ایمیک )۲۵(
دنامب نآ رد اپراهچ هک یq و لگ :لَحَو )۲۶(
ریخأت ،تصرف :تَصخُر )۲۷(
هدنامرد ،هراچیب :َرطضُم )۲۸(
نادان :هیفَس )۲۹(
نابایب :هیت )۳۰(
هلسلس عمج ،اهریجنز :لِس�َس )۳۱(
تسوپ هایس :یگنز )۳۲(
دیپس و هایس ،گنرود زیچ ره :قَلَبا )۳۳(
تسشن ففخم :تسِش )۳۴(
تیاهن یب ،q جنپ :ُوت جنپ )۳۵(
نداد در باوج :�فگ عفد )۳۶(
هدنناشوپ رایسب :راتَس )۳۷(
یتخس ،جنر ،یراتفرگ :�تبا )۳۸(
هزور :موص )۳۹(
عیفر ،دنلب :ینَس )۴۰(


